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Här är butikerna 
som öppnar upp 
för andras varor

 Ĕ Större sortiment, ökad konkurrenskraft 
och bekvämlighet för kunderna får allt 
fler kedjor att hoppa på trenden med 
marknadsplatser.

 Ĕ Utvecklingen har bara börjat, och i 
farstun stampar internationella jättar 
med liknande koncept.
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Valet av kanal måste 
gynna dina kunder

Fysisk butik, traditionell e-handel eller digital 
marknadsplats?

Frågan om vilken kanal framtidens detaljhandlare borde 
ägna sig åt är mer aktuell än någonsin.

Samtidigt börjar fler och fler förstå att det är 
konsumenten som sitter på den verkliga makten. 

Kundupplevelsen är central och för retailers räcker det 
inte enbart med att sprida gracerna och finnas överallt.

I stället är det rätt erbjudande på rätt plats som är vägen 
framåt.

Med det sagt går det alltså inte att isolera vikten av en 
digital marknadsplats. 

Däremot kan man konstatera att intresset för att sälja 
utanför sin egen webbplats växer. 

Med dominanterna Amazon och Alibaba, tyska Zalando 
och brittiska Asos som internationella förlagor är svenska 
H&M:s Afound och Cdon två svenska spelare som drar åt 
samma håll.

Här handlar erbjudandet ut mot kunderna om en palett 
av aktörer som exponeras tillsammans och drar nytta av 
varandras varumärken. 

En av de stora fördelarna är förstås att kunna utnyttja en 
högre trafik för att nå nya marknader och nya kunder och 
helt enkelt sälja mer.

På utmaningskontot finns (bland annat) det faktum att 

det kan vara svårare att bygga det egna varumärket när 
man säljer på en extern marknadsplats, eftersom man i 
mångt och mycket lejer bort kundupplevelsen till någon 
annan.

En tydlig riktning som syns i landskapet kring de digitala 
marknadsplatserna handlar om företagsförsäljning.

När Svensk B2B-handel lät undersöka den digitala 
handeln mellan företag 2018 visade det sig att en fjärdedel 
säljer digitalt utanför den egna webbplatsen. Den siffran lär 
stiga.

60 procent av företagen såg dock en risk i att man kan 
komma att förlora kontakten och försämra relationen med 
slutkunderna. En tredjedel av företagen befarade att det 
kan komma att leda till högre försäljningskostnader. 

Det finns, som alltid, plus och minus med att ge sig ut på 
nya marker. Att de digitala marknadsplatserna är här för att 
stanna och säkerligen kommer att bli fler även i Sverige är 
ingen jättegissning.

Däremot är det helt nödvändigt att hålla blicken stadigt 
mot den egna verksamheten och ställa sig två frågor: Hur 
gynnar det mig? Hur gynnar det mina kunder?

ANALYS

ANALYTIKER

MICHAEL SANDSJÖ

Stå på egna ben och sälja själv, eller synas sida vid sida med andra varumärken och låta någon 
annan ta hand om din affär?

De digitala marknadsplatserna växer, men oavsett val av kanal är det viktigt att hela tiden ha 
huvudpersonen i fokus: Kunden.
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De tio mest besökta
marknadsplatserna

Amazon*
Global

5 642 miljoner 
besök/månad

Ebay**
Global

1 428 miljoner 
besök/ 
månad

Mercado  
Libre***

Sydamerika
537 miljoner 

besök/ 
månad

Rakuten
Global

532 miljoner 
besök/ 
månad

Walmart
Nordamerika
469 miljoner 

besök/ 
månad

JD
Global

299 miljoner 
besök/ 
månad

Allegro
Europa

209 miljoner 
besök/ 
månad

Tmall
Asien

203 miljoner 
besök/ 
månad

Aliexpress
Global

600 miljoner 
besök/ 
månad

Taobao
Asien

545 miljoner 
besök/ 
månad

* Avser Amazon.com, .de, .co.jp, .co.uk, .in, .fr, .it, .es, .ca, .com.mx, .com.br
** Avser Ebay.com, .co.uk, .de, .com.au
*** Avser Mercadolivre.com.br, Mercadolibre.com.ar, .com.mx
Källa: Similarweb, besöksstatistik december 2019



RAPPORTEN ÄR KNUTEN TILL MARKET PREMIUM-KONTO  
OCH FÅR EJ SPRIDAS VIDARE. © MARKET. SVENSK A MARKNADSPLATSER  |   5Market ID #3382666

”Vi har bara sett början  
av marknadsplatserna”
Allt fler svenska handlare satsar på marknadsplatskonceptet. Marknadsplatsens 
nackdel i form av lägre marginaler vägs upp av fördelar som högre kundflöden och 
större synlighet. ”Vi har nog bara sett början av marknadsplatserna,” säger Emma 
Hernell, vice vd på HUI.

Såväl traditionella som digitala handlare omfamnar marknads-
platskonceptet. Inom e-handel har Cdon gått från cd-butik 
till Nordens största marknadsplats och inom den fysiska 
handeln är MQ:s Marqet, H&M:s Afound och Åhléns varuhus på 
Fridhemsplan några i raden av de marknadsplatssatsningar 
som lanserats under den senaste tiden.

Enligt Emma Hernell beror intresset för marknadsplatser 
dels på att det finns exempel på aktörer som lyckats väldigt väl 
med konceptet. Ett annat skäl är den tuffa konkurrensen inom 
handeln.

– Antingen konkurrerar man på en allt tuffare marknad 
eller så förändrar man affärsmodellen så att man får 
fler intäktsströmmar. Marknadsplatsen underlättar för 
konsumenten, som kan jämföra priser och handla allt på ett ställe.  

Inom e-handel står marknadsplatser för cirka 50 procent av 
den globala försäljningen och enligt Emma Hernell talar mycket 
för att andelen kommer att växa.

– Vi har nog bara sett början av marknadsplatserna.
De största digitala marknadsplatserna som Amazon och 

Alibaba finns inte i Sverige ännu. När de väl kommer hit 
kommer de att ta det utrymme som finns, säger Emma Hernell. 
Vad det innebär för befintliga marknadsplatser som Cdon vågar 
hon inte sia om. 

För enskilda handlare utgör marknadsplatserna framför 
allt en möjlighet att nå ut till fler kunder och öka försäljningen. 
Samtidigt kan marknadsplatser uppfattas som ett hot mot den 
egna försäljningen.

– Det är både en ytterligare försäljningskanal och en 
konkurrent för den egna handeln. 

Digitala marknadsplatser kan även öka räckvidden för 
handlare.

– Om du som svensk aktör är med på en internationell 
marknadsplats kan du nå långt utanför Sveriges gränser.

Dessutom erbjuder marknadsplatser kringtjänster i form av 
logistik, marknadsföring och kundtjänst som kan vara svåra att 
bygga upp för en liten aktör.

Enligt Emma Hernell är det viktigt att skilja på marknadsplatser 
och multibrand stores.

– Att bara vara en detaljist som säljer andras varumärken är 
inte att vara en marknadsplats.  

I Åhléns fall beskriver hon det som att kedjan blir både 
varuhus och marknadsplats genom att ta in hyresgäster.

– Det är spännande att de experimenterar med det här och 
testar olika möjligheter. 
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”En större
 upplevelse

för kunden”
Åhléns vill ge kunden flera 
anledningar att besöka 
varuhuset och sedan i höstas 
finns marketplacekonceptet vid 
Fridhemsplan. Enligt kedjan 
är det här konceptet som ska 
rädda deras varuhus i mindre 
städer.

“Vi behöver hitta en
bra affärsmodell för
att kunna finnas kvar i
mindre städer. För att
lyckas behöver vi vara
lokala”
Gustaf Öhrn, vd på Åhléns

I slutet av augusti öppnade Åhléns varuhus vid Fridhemsplan 
i Stockholm efter att som första lokala varuhus ha byggts om 
enligt kedjans senaste koncept. 

– Vi tar avstamp i grundidén med ett varuhus – att kunden 
ska kunna uträtta många ärenden på ett ställe – för att skapa 
fler anledningar att besöka oss. Vi behöver hitta en bra 
affärsmodell för att kunna finnas kvar i mindre städer. För 
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att lyckas behöver vi vara lokala, sa Åhléns vd Gustaf Öhrn 
till Market i samband med invigningen och förklarade att 

för att lyckas måste utbudet i varje marknadsplats anpassas 
efter målgruppen på den lokala marknaden.

Hårsalongen Nikita Hair och nagelbaren Depend har flyttat 
in i varuhuset vid Fridhemsplan, liksom Indiska, Smarteyes, 
Designtorget och Joe & the juice. Dessutom har Åhléns egna 
varumärken, som Carin Wester fått egna shoppar. En smart mix 
av prisvärda produkter och tjänster, sammanfattar Andreas 
Stenman, försäljningschef för Åhléns Retail.

– Åhléns Fridhemsplan är det första mindre lokala varuhuset 
som byggts om och är i dag i grunden en kombination av vad 
kunderna efterfrågar lokalt och en möjlighet att skapa en 
kurerad marknadsplats, med ett sortiment som adderar nya 
produktkategorier och varumärken till det egna utbudet, säger 
han.

Efter sex månader konstaterar Åhléns att marknadsplatsen 
på Fridhemsplan lever upp till förväntningarna.

– Vi får positiv respons från kunderna. Vi ser en ökning i antal 
besökare och ser att kunderna handlar och rör sig mellan de 
olika aktörerna. Vi får allt oftare höra att det är skönt att kunna 
göra flera av sina inköp på Åhléns Fridhemsplan, säger Andreas 
Stenman och framhåller att marknadsplatsen gör Åhléns mer 
unika och gör att man kan uppfylla flera behov hos kunden.

Vid invigningen förklarade Gustav Öhrn att Åhléns 
marknadsplats framöver också skulle kunna ha plats för ett 
ännu större tjänsteutbud, som läkarmottagningar och banker, 
verksamheter som inte går att digitalisera. 

Vid invigningen stod det också tydligt att förändringen vid 
Fridhemsplan inte är ett engångstest. Åhléns vilja är att rulla ut 
konceptet i flera varuhus i landet.

– Vi jobbar redan med det på flera andra orter, men oftast 
handlar det inte om en total ombyggnad, som här. I flera 
varuhus har vi till exempel redan lyft in skönhetstjänster, sa 
Gustaf Öhrn då.

Åhléns framhåller att incitamentet för de partner som öppnar 
i deras varuhus är ett årligt kundflöde på 80 miljoner besökare.

I inledningen av 2020 uppger Andreas Stenman att Åhléns 
har flera aktörer på gång på flera varuhus under året, men att 
det är för tidigt att gå ut med mer konkreta uppgifter.

Ett syfte med satsningen på det fysiska marknadsplatskoncep-
tet är för Åhléns också att bli mer yteffektiva.

– Genom att samarbeta med externa partner skapar vi en 
större upplevelse för kunden, samtidigt som vi driftar en 
mindre yta själva, säger Gustaf Öhrn.

Åhléns Marketplace.
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Cdon har blivit mer 
än film och musik

Qliroägda e-handelsjätten Cdon stärker varumärket och låter den 
digitala marknadsplatsen ta en större del av den totala affären.

– Vi har team och verktyg för att skapa stora värden för de som 
ansluter till oss, säger vd Kristoffer Väliharju.
Omkring tusen externa handlare samsas i dag på Cdon:s 
marknadsplats.

Sedan omställningen från att vara en traditionell e-handlare, 
2014, har erbjudandet växt till sju miljoner produkter av 
vitt skilda karaktärer. Kosttillskott och studentlitteratur. 
Hemelektronik och – snus. 

– Men ingen päls och ingen pornografi. Vi breddar hela tiden 
utbudet, men ser också över det kontinuerligt. Det är viktigt att 
vi kan stå för allt som säljs hos oss, säger Kristoffer Väliharju, vd 
sedan 2018.

Likt den amerikanska jätten Amazon (som lanserade sin 
marknadsplats redan år 2000) driver Cdon kommissionsbase-
rad försäljning, där varje partner betalar en viss procent för att få 
synas och verka hos den Qliro Group-ägda e-handlaren.

Förtjänsten? Mer trafik och ökade försäljningsvolymer. 
Varumärket är starkt, menar Kristoffer Väliharju.

Framför sig har han en kraftigt växande affär, som saknar 
ordentlig konkurrens. Åtminstone i Norden, där bolaget är 
marknadsledare.

En utmaning, inte minst när det gäller att rekrytera nya 
medarbetare.

– Det är inte jättelätt att hitta bra personer med digital mark-
nads platskompetens.  Vi behöver i hög grad själva lära upp vår 
personal, säger Kristoffer Väliharju och fortsätter:

– När jag kom in var vår marknadsplatsandel betydligt mindre.  
I dag står den för ungefär 50 procent av vår försäljning och vi 
räknar med att den ska växa ännu mer.

Vägen fram är, menar han, att fortsätta att ladda varumärket 
och få fler att förstå att Cdon handlar om betydligt mer än det 
bolaget stod för från början.

Då, strax före millennieskiftet, fokuserade bolaget hårt på 
musik och film. 

En affär många fortfarande förknippar Cdon med. 
– Många frågar om vi inte borde byta namn. Jag kan förstå 

dem, men det kan ju ta jättelång tid att bygga upp bolaget igen. 
Och det finns ändå en styrka i vårt namn. Varumärkeskännedo-
men ligger kring 90 procent, säger Kristoffer Väliharju.

Sedan i juni 2018 är Qliro Groups strategi att driva Cdon 
Marketplace, Qliro Financial Services och modehandlaren Nelly 
som tre helt självständiga bolag.

Enligt Cdons siffror för det tredje kvartalet ifjol visade Cdon en 
tillväxt på 60 procent för den digitala marknadsplatsen.

”När jag kom in 
var vår mark-
nadsplatsan-
del betydligt 
mindre. I dag 

står den för 
ungefär 50 

procent av vår 
försäljning.”

Kristoffer Väliharju, vd på Cdon.

1 000
handlare. Ungefär så många finns 
på Cdon:s marknadsplats.

7
miljoner produkter finns till 
försäljning.
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Flera kedjor har hakat på trenden med marknadsplatser. 
Bredare sortiment och större omsättning lockar.

Mio har stora tillväxtplaner och 
en marknadsplats ska hjälpa 
kedjan att nå målen. Våren 2020 
ska Mio Marketplace öppna.

– 2022 ska vi vara Sveriges 
främsta destination för möbler 
och inredning. Om vi ska leva 
upp till det måste vi öppna upp 
för fler aktörer och varumärken, 
sa vd Björn Lindblad.

Elektronikjätten har  öppnat Elgiganten 
Marketplace, en marknadsplats öppen 
för både leverantörer och detaljister. 
Enligt kedjan kan satsningen leda till en 
femdubbling av sortimentet.

– Målet är att bli det naturliga 
förstavalet oavsett vad du behöver inom 
hemelektronik och vitvaror, sa Niclas 
Eriksson.

Fyndsajten Fyndiq har funnits 
sedan 2009 och har enligt egna 
uppgifter ett sortiment på 
över tre miljoner artiklar och 
tusentals varumärken som säljer 
sina varor på sajten. Fyndiq 
AB hade en nettoomsättning 
på 327 miljoner kronor och ett 
rörelseresultat på -35 miljoner 
kronor.

2018 lanserade H&M sin 
marknadsplats i form av 
outletkonceptet Afound. Afound 
finns både online och som fysisk 
butik och säljer både H&M:s 
egna varumärken och externa 
varumärken. Hösten 2019 
meddelade Afound att 60 tjänster 
försvinner och att konceptet ska 
fokusera mer på online. 

De stora annonssajterna 
har inte bara försäljning från 
konsument till konsument. De 
erbjuder även företag att öppna 
”butiker” på sajterna och ta del 
av kundtrafiken – Blocket har 
fem miljoner besökare i veckan 
och Tradera lockar med att nå 
en miljon köpare per dag.

Mio

Elgiganten

Fyndiq

Afound

Tradera/Blocket

5 svenska satsningar 
på marknadsplatser


